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خون بازی باید یک موضوع تخصصی
باشد تا راهکاری برایش پیدا کرد

عباس فرجی کارشناس ارشد مشاوره که هماکنون بهعنوان مشاور در مدارس کشور حضور دارد ،در رابطه با خونبازی به تسنیم گفت :
این موضوع را میتوان در طبقهبندی خودکشی قرار داد و از این زاویه به موضوع نگاه کرد .بهتر است این موضوع را از محور اجتماعی عام به
یک موضوع تخصصی و خاص تغییر داد تا بتوان برای آن راهکاری یافت.

ناهید عکس دس��ت زخمی اش را در صفحه اجتماعی
اینستاگرام گذاشته و زیر آن نوشته است «:بی تو این است
روزگار من! » ؛ صفحه ای که بازدید کننده فراوانی دارد ،به
همان نسبت ،بازخوردهای زی��ادی هم دریافت ک��رده و به
اصطالحبیشازپانصدالیکخوردهاست.
عکسسیاهیاست!تاریکبهمعنیواقعی...خطهاییکهبه
نظرمیرسدبهوسیلهجسمیتیزمانندتیغرویپوستدست
دخترانه و جوانی کشیده شده ،رگ های متورم از آن همه
خشونتبالختهخونهایدلمهبستهو....
تصویریکهدیدنشحتیبرایچندلحظههمآدمرامیرنجاند
وبیش ازهرچیزذهنرامیکشاندسمتخودکشی.امااین
چه نوع کشتن است؟! زخم ها عمیق نیست و دختر چیزی از
تصمیمشبرایمردنننوشته!تنهابسندهکردهاستبهبیان
چندجملهاحساسی.گوییکهباآنآرامگرفتهباشد.
در ادامه پست هایش بویی از نا امیدی حس نمی شود .تمام
صفحهاشرابررسیمیکنم.چندساعتبعدپستشرابرمی
دارد و عکس دیگری را جایگزین می کند .تصویری که نمی
توانم هیچ خط ارتباطی بین آن و عکس تیغ زنی چند ساعت
قبلترسیمکنم!

ازاینکهرویبدنتجایزخمهستپشیمانی؟
آرهخیلی...
چندتاازدوستانتاینکارراانجامدادهاند؟
خیلیها!
اینکارراازکسییادگرفتی؟
دقیقیادمنیستامافکرکنمسالاولدبیرستاندستیکی
ازدوستانمرادیدمکهتیغزدهبود.
فکرمیکنیدیگرانچرااینکاررامیکنند؟
تیغزدنبرایبعضیهانقشسیگاررادارد
یعنیچی؟
خیلیهاوقتیسیگارمیکشنداحساسآرامشمیکنندواین
تیغزدنبرایبعضیهامثلسیگاراست!
یعنیبرایآرامشدنرویبدنشانتیغمیزنند؟
آره .البته بعضی ها هم برای اینکه واسشون درس عبرت بشه
زخممیزنند.یعنیزخماونشکستعاطفیرارویبدنشان
میگذارندتایادشاننرود!
سمانهعکسیازمچدستدوستشمیفرستد.خراشتیغها
دراینموردبیشتروزخمهاعمیقترند.بیشازدهجایبرش
تیغرویپوستدخترنوجوانحکایتازدردیعمیقدارد.اما

جایزخمدارد!
▪ ▪ ردتیغدرپارکهایشهر

ازطریقچنددختردبیرستانیمحبوبهراپیدامیکنم.بهمحل
تمرینش در یک پارک کوچک می روم .دخترهای نوجوان
رزمیکارمشغولتمریناتورزشیهستند.محبوبهکهکمی
خشنترازبقیهبهنظرمیرسد،باتیپیپسرانه،موهاییکوتاهو
صورتیبدونآرایش،مچبندیمتفاوتازدیگرانرویدستش
بسته.انگارچیزیرامخفیکردهاست.
ازاومیپرسم:دستتدرورزشآسیبدیده؟
نهآسیبدیدهنیستمنحرفهایتمریننمیکنمفقطبرایسرگرمیاست.
کنجکاو می شوم و تا آخر تمرین منتظرمی مانم تا مچ بندش
رابازکند.
وقت استراحت با هم صمیمی تر می شویم و در این بین در
می یابم که رد تیغ بر پوست جوان محبوبه نیز زخم انداخته
است...
«والدینمکهجداشدندخیلیاحساستنهاییمیکردم.شب
هاباتیغمیکشیدمرویدستهایمتاآرومشم».

ایندخترنوجوانمیافزاید:آخرینباربانامزدمبحثشدیدی
کردیموبهخاطراینکهدرکمنمیکردباچاقوزدمرویدستم.
چندباراینکارراکردی؟
دومرتبهباتیغیکبارباچاقو.
االنهماگرعصبانیبشیاینکارراانجاممیدهی؟
خیلی وقته بی خیال همه چی شدم  ....اون موقع تحت تاثیر
احساسم قرارمی گرفتم و این کار واقعا آرامم می کرد اما االن
جایگزین پیدا کردم مثال قرص خواب می خورم و می خوابم
تاآرومشم.
اینکاررامیکردیتاخودترابکشی؟
نهقصدخودکشینداشتم.فقطآرامش.وقتیازدستمخون
میومد...آراممیشدم
 کسانی که به خاطرشان تیغ زدی فهمیدند؟ چیزینگفتند؟
می گفتند دیوونه ای ! اما اونها به خاطر من از این کارها نمی
کردند
این دختر نوجوان از دوستش می گوید و اینکه او هم به خاطر
مشکالتخانوادگیرویدستشتیغزدهاستامابهقولغزاله
زخمهایصنمعمیقترازاوست.

میدونممنتیغومیندازموتودوبارهمیبازی
امشبراهرگایمنتواینخون بازه
کجاداریمیریخونبازیشروعشدهتازه!»
▪ ▪ شاخهایمجازی

ازطریقسامانمطلعمیشومگروهیازنوجوانانتهرانیدر
دنیایمجازیصفحاتیدارندبهنامخونبازییاشاخبازیو...
کهدرآنجادربارهتیغزدنصحبتمیکنند،عکسهایشانرا
بهاشتراکمیگذارند وحتیچندیپیشقرارهاییدربرخی
پاساژهایشهرگذاشتهاندوبایکدیگرمالقاتداشتهاند.من
نمی توانم عضو آن گروه شوم چون به قول شیما باید نوجوان
باشی تا عضوت کنند اما در حد چند کالم با من صحبت می
کنند.
شیمامینویسد«:سالم.خونبازیچیزخوبینیست.آروممی
کنه.اماپشیمونیداره.سمتشنرید!»
فریبا که عکس لب و دهان بریده شده ای را روی پروفایلش

نگاهی به خود آزاری با تیغ در میان دختران نوجوان

خون بازی برای هیچ!

سر صحبت را با او باز می کنم اما نتیجه ای ندارد .ناهید انگار
کهدرددستزخمخوردهاشرابهبادفراموشیسپرده،جواب
قانع کننده ای نمی دهد و تنها چیزی که می گوید این است:
«اسمشخونبازیه!امامندیگهاینکاررونمیکنم.نپرسید
فراموششکردم»...
فضای مجازی را می گردم تا به سمانه می رسم .پست هایی
گذاشته که حکایت از شکست عاطفی سنگینی دارد .از او
سراغکسیرامیگیرمکهمانندناهید،رویدستهایابدنش
راتیغزدهباشد،میگوید:خودم!
یعنیتوهمرویدستتتیغزدی؟
*آره.یکسالقبل
*چرااینکارراکردی؟
یکیروخیلیدوستداشتمامااونمیخواستازدواجکند.
چونبهشنرسیدیاینتصمیمراگرفتی؟
نه.میدونستمبهشنمیرسموفقطبرایاینکهخودمراآرام
کنماینکارراکردم.
آرامهمشدی؟
راستشنه...
والدینتمتوجهشدند؟
اولشنه.ولیمادرمچندوقتپیشفهمید.خیلیناراحتشد
ودعوایمکردولیبههرحالاتفاقیاستکهافتاده...
اگر دوباره شکست عاطفی برایت پیش بیاید ،بازهم این کار
رامیکنی؟
نههیچوقت!

چه چیزی او را وادار کرده است که روی پوست بدن خودش،
اینطوربیرحمانهازمچتاآرنجزخمبیندازد؟
سمانه می گوید :فرناز مشکل عاطفی شدیدی داشت برای
همینرویدستشتیغزدهتاآرامشود.
برایاینکهکسیببیندودلشبسوزداینکارراکرده؟
نهربطیبهدلسوزیندارد.فقطبرایآرامشدنکهگفتم.
والدینشمتوجهشدند؟
نههنوزندیدند.دستشرامیپوشاند
پسرهاهماینکارهارامیکنند؟یعنیبهخاطرشکستهای
عاطفیرویبدنشانتیغمیزنند؟
بعضیهاشونکارهاییمیکنندامانهتیغزدن.
چهکارهایی؟
مثال با سیگار پشت دستشان را می سوزانند .آنها زمان
عصبانیتدوستدارنددردبیشتریراتحملکنند.
▪ ▪ردتیغدرمهمانی

تارادختردیگریاستکهعکسشرادریکمهمانیمیبینم.
دخترالغرانداموجوانیکهدستشرابایکباندکشیبلندتا
آرنجبسته،بینده،پانزدهنوجواندیگرکهبهدوربینخیرهشده
اندومیخندندنظرمراجلبمیکند.دوستشمیگویدتارا
رویتمامبدنشراباتیغردانداختهاست.
علتش را می پرسم .می گوید :مشکل زیاد دارد .تالشم برای
یافتنتاراحاصلیدربرندارد.اماازخاللصحبتدوستانش
متوجه می شوم که او غیر از دست ،روی پا و حتی شکمش هم

بهغیراززخمهایخونیتیغوچاقو،جایسوزاندنسیگارهم
برپشتدستشخودنماییمیکند.
سیگارمیکشیدموپشتدستمخاموشمیکردم.مادرممی
فهمیدوغصهمیخوردجایزخمهایمرامداوامیکردامامن
کارخودمرامیکردمو...
به خاطر مشکالت خانوادگی این کار را کردی یا شکست
عاطفیو...؟
نه .من ب��رای پسر این کارها را نمی کنم .گفتم مشکالتم
شخصیه .پسرها از من می ترسند .جای زخم هایم را که می
بینندمیگویندچهجراتی!چقدردلداری!
دوستداریازتوبترسند؟
دوستندارمضعیفباشمهمین!
▪ ▪ ردتیغدرمدرسه

افقی
  - 1حمله و یورش به دشمن  -فراخوانده شده  -سست و
بیرمق  -دش��وار و مشکل  - 2واحد پول یونان  -نخست
وزیر شهید -اولین قانون گذار تاریخ - 3ماه اول سال عبری
 عنصر شیمیایی رادیواكتیو  -چیره دست  - 4سوغاتگجرات  -ضربه ای در بدمینتون  -به جای آوردن سجده -
سلطنتی  - 5نفی بلد  -دیوار بلند  -پوشاك پا  -ساز استاد
حسنناهید- 6دارایدرجهباالترازاستواردرارتش-کنایه
از زرنگ و حقه باز بودن است  -از مراحل سلوك عارفان- 7
پیشوندیمنفی-شبیهونظیر-سیارهعطارد-مبارك- 8با
نشاط-پارچهابریشمیرنگین-واحداندازهگیریحجمدر
انگلستان-شهرآرامگاهمیرزاکوچکخان- 9شمارههریك
از نامه های اداری  -پایتخت سیرالئون  -پوست خام دباغی
نشد ه- 10شهریدراستانایالم-عملشمردن-گوشت
سرخکردهکهتخممرغرویآنبشکنند- 11چربی-شریك
جرم-آسانی-پراكندگی.
عمودی
- 1حایلمیاندوچیز-میکروبکزاز-عکسپا!- 2هرچیز
سبكوزن-نخستینفیلسوفاسالمیوملقببهمعلمثانی
- 3پدرادبیاتکاناداییونویسندهداستانهایکوتاهدرباره
حیواناتوحشی-برهردردبیدرماندواست- 4ازجنس
الیافپنبه-مجموعهجزایریدرشمالاقیانوساطلس- 5
نوآور  -از الحان قدیم ایرانی - 6ضمیر حداقل دونفره  -تر و
تازه  -جد رستم در شاهنامه - 7عضو تقویت كننده اسكلت
ساختمان در برابر زلزله  -چوب خوشبو  - 8هوای گرفته -

بهرامیدربارهاینکهچرااینموضوعدرموردپسرهاکمتراتفاق
میافتد،بیانمیکند:درگذشتهاینموضوعبینپسرها نیز
رواج زیادی داشت اما امروز به خاطر همان سرایت اجتماعی
ومسئلهواگیر،گروهپسرانجایگزیندیگریانتخابکردهاند
مثلکشیدنسیگار،خوردنمشروباتالکلیو....
این روانکاو ادامه می دهد :چند سال پیش نیز این مسائل را
در جامعه داشتیم ولی امروزه به علت افزایش وسایل ارتباط
جمعیوپرکاربردترشدنفضایمجازی،افزایشمراقبتهای
روانشناسی،خانههایبهداشت و...اینمعضالتبیشتردیده
و درباره آن اطالع رسانی می شود در حالی که قبال محدود به
خانوادهومحیطمدرسهبود.
ویاولینراهکاربرایمقابلهبااینمعضلاجتماعیرااطالع
رسانی و افزایش آگاهی به خود نوجوانان و خانواده های آنها
میداندوعنوانمیکند:آموزشراههایکنترلخشموبرون
ریزی آن به شکل سالم به نوجوانان و خانواده ها و ...نیز می
تواند از طریق آموزش و پرورش در قالب بروشورهایی اطالع
رسانیشود.
اینروانشناسبالینیدرادامهمیافزاید:هنگامیکهصحبت
از سرایت اجتماعی می شود ،نقش شبکه های اجتماعی و
وسایل ارتباط جمعی نیز در انتشار این رفتار منفی افزایش
مییابد.
▪▪  باخودزنیمیگویدمنهستم!

واردمدرسهدخترانهمیشوم،میدانماجازهورودندارمبرای
همینمنتظرمیمانمتاکالسهاتعطیلشود.
غزالهیکیازدانشآموزانپشتکنکوریقبولمیکنددرباره
خونبازیباهمصحبتکنیم.اومیگوید:سالدومدبیرستان
بودم که به خاطر شکست عاطفی روی دستم تیغ زدم تا آرام
بشوموقتیبهاوجعصبانیتمیرسیدمباتیغیاچاقوزدنروی
بدنمواقعاآراممیشدم.
غزاله جای کهنه زخم دستش را نشانم می دهد .او که زخم
انداختن روی بدن را از دوستانش در مدرسه یاد گرفته است،
میگوید:ردشکمرنگشده.جدیدااینکاررانمیکنم.

«صنممشکالتخانوادگیزیادیدارد.زخمهایدستش،هم
بیشتروهمعمیقترازمالماست.پدرشازدواجمجددداشته
ومادرشدرطول روز خانه نیست.صنم با هر کس دوست می
شود وابسته او می شود و وقتی جدا می شوند ،خودزنی می
کند.اماجدیدادیگراینکاررانمیکندومیگویدتیغزدنبچه
بازیاست!متاسفانهکارهایدیگریراشروعکردهاست».
▪ ▪ خون بازی شروع شده تازه!

در صفحات اجتماعی به چند پسربر می خ��ورم که اسم
پروفایلشان را گذاشته اند « خون بازی» یا چیزهایی شبیه
آن .برایشان پیام می گذارم و یکی از آنها حاضر می شود با من
گفتوگوکند.
سامان  17ساله در برابر سوالم که مگر پسرها هم این کار را
می کنند؟ می گوید :چرا که نه! و سریع عکسی از دست تیغ
خوردهاشمیفرستد.میگویدکهمربوطبهتابستانگذشته
استودرپییکشکستعاطفیاینکارراکرده.ایننوجوان
همچنین آهنگی از یک خواننده برایم ارسال می کند و ادامه
میدهد:هروقتاینرامیشنومدوستدارمدستمراتیغبزنم
انگاریککسیمیگویداینکاررابکن!تیغبزن!
آهنگ را دانلود می کنم .صدای خشن خواننده فریاد می
زند...
«بههرکیدلودادمشکستهپسمدادن
امشباینتیغوواسهزدنبهخداقسمدادم
امشبوتوبازیکنبامندوبارهخونبازی!

گذاشته است می گوید« :خیلی حس خوبیه .فقط خونه که
آروممیکنه».
ناشناس می نویسد« :حس خودکشی دارم  .فقط ما نیستیم
هزارتاازدوستانمهمهستندکهتیغزدند»
▪ ▪ اختاللشخصیتی و واگیراجتماعی

یک روانشناس بالینی در این ب��اره به خراسان می گوید:
خودزنیبیشتردرافرادیکهاختاللشخصیتمرزیدارند،
دیده می شود اما همیشه این مالک نیست و موضوع دوم
واگیر است یعنی سرایت رفتار منفی اجتماعی در جامعه به
اینصورتکه افرادکاریکدیگرراتقلیدمیکنندومیگویند
مثال چون دوستم این کار را انجام داده است من نیزانجام می
دهم.
حمید بهرامی اضافه می کند :اختالل شخصیت مرزی در
فرزندان خانواده هایی که ثبات ندارند و خالء عاطفی در
خانوادهوجوددارد،بیشتردیدهمیشود.
ویدرپاسخبهاینسوالکهچراافرادپسازخودزنیاحساس
آرامش دارند ،می گوید :این افراد میل به خود کشی دارند و
دیدن خون یعنی من زنده ام لذا با دیدن آن آرام می شوند و
این دقیقا مشخصه اختالل شخصیت مرزی است که به آن
اشارهشد.

جدول سخت [شماره ]44
طراح جدول :بیژن گورانی

5

یک جامعه شناس نیز در گفت وگو با خراسان می گوید:
خودزنی در حالت حاد به خود کشی تبدیل می شود و این
پدیدهمازوخیسمییعنیآزاررساندنبهخودیاخودآزاریدر
قالبناهنجاریهایاجتماعیتعریفمیشود.
محمد حیدرپور بیان می کند :خودزنی نمایش خود است
یعنی فرد در حال بازی نقشی برای اثبات خود است و اینکه
بگویدوجوددارم،منهستم!
وی با اشاره به اینکه وقتی یک ناهنجاری از حد خود خارج
شود،بهمعضلاجتماعیتبدیلمیشود،تصریحمیکند:در
جامعهمانیزسلسلهبیشماریازناهنجاریهاوجودداردکه
درحالافزایشاستوجامعهحالتبیمارگونهیافتهاست.
حیدرپور خاطر نشان می کند :کارگزاران فرهنگی فضاهای
خاص دوران خود را برای نوجوان امروزی تعریف کرده اند
لذا نشاط در جامعه کاهش یافته و این عدم نشاط باعث بروز
ناهنجاریهاییمانندخودزنیشدهاست.
ویتاکیدمیکند:سطحبینشبرخیازمسئوالنپاییناست،
درکدرستیازفضایجوانان،عالیق،تفریحاتونیازهایآن
هادرعصرجهانیشدنندارندومسئلهگذرانفراغتبرایشان
تعریفنشدهاست.
اینجامعهشناسبابیاناینکهآرامشدنباخونیکنوععمل
خشونتآمیزاست،ابرازمیکند:فضایخشونتبارجامعهاین
ناهنجاریهاراافزایشمیدهدوخودزنینیزیکیازراههای
بیانخشونتتصورمیشود.
حیدرپور اظهار می کند :باید کارگزاران فرهنگی ،افرادی با
سالیق گوناگون باشند تا بتوانند در مسائل مختلف ابراز نظر
کنندونبایدبهیکطیفخاصبسندهکردهمچنینرسانهها
بایدمدیریتتکبعدیوسلیقهایراکناربگذارند.
وی می افزاید :باید فضا ب��رای جامعه شناسان فرهنگی و
روانشناساندررسانهودانشگاههاتعریفشودتاآنهادرقالب
میزگردهابهبررسیاینناهنجاریهابپردازندواطالع رسانی
انجامشود.

جدول [شماره ]6779

مجموعه نغمات یک دستگاه موسیقی  - 9ایالتی در آمریكا
نمایشنامهنویسآلمانیوخالقاثرآدمآدماست- 10سربهراه-شیوهموسیقیسیاهپوستانآمریكا- 11سربازداوطلب
سربیمو-12هشتادوپنجمینسورهقرآن-همهفنحریف- 13كوتاهومختصر-ورزشرزمیچینی- 14تكرارحرفی
سوراخیدرپوستهزمین- 15امتها-کماندویآمریکایینشانهمصدرجعلی-16زبانقراردادیبینچندنفر-جنگو پیكار  - 17خداوندی  -تندی و تیزی  - 18هشیار  -مبارز
میهنپرست- 19زبانیهود-کشتهشدگاندرراهخدا- 20
پیشوندسلب-نوعیزغالسنگ-تصرفدرمالی.
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افقی
-1ران��ن��ده هواپیما – م��درک – مدافع اسبق تیم ملی
برزیل -واح��دان��دازه گیری زلزله  -2ساز -چارپایان-
هماهنگی -رج  -3رود مرزی  -قرض – تصدیق بیگانه
– بهشت شداد – سازمان جاسوسی آمریکا  -4اجرت-
اخگر -دارای��ی -عدل -زوج نیست  -5از حروف الفبا
– تله  -نهمین سیاره منظومه شمسی – عتاب – كجاست
؟  -6همسایه  -شرم -گوسفند جنگی -صومعه  -7بنیان
– امیدواری -یکی از بزرگترین و زیباترین الماس های
دنیا -غضب -ناشنوا  -8همه -پیرایش درخت -پاکیزه
 درج  -برکت  -9یادداشت – خشک کن آزمایشگاه بخاردهان -میان – ضمیر وزنی  -10سوره قلب قرآن بیماری تنفسی -واگیر -نجات  -11رودبزرگی که از بههم پیوستن دجله و فرات تشکیل می شود  -منشی -پسر-
منطقه صنعتی هندوستان
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عمودی
-1انبار کشتی – مثل و مانند  -جد  -2اسباب -ازسازهای
زهی  -3سرد – جهت  -4درخت اعدام  -وسط  -5دور دهان
– شهری در کشور همسایه  -چوب خوشبو  -6آماس  -نظرات
 -7راکب – توانایی خواندن ونوشتن  -8لطیف  -قاصد-
خویشاوندی  -9مادر لر -قرائت كردن -نت استمرار -10
کاپیتان رمان ژول ورن  -تمام  -11سكته ناتمام -غالف
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شمشیر -12اسب آذری  -بزرگترین جشن ملی ایرانیان-
ازادات تشبیه  -13زوال -آتش -اندوه  -14ماهر -گران
بها  -15از مکیدنی ها  -اطالع  -16پروردگار -شهری
دركهگیلویه وبویر احمد -جوی خون  -17چرك -راه
روشن و آشکار  -18ارجمند -واحد سطح  -19فراهم
كردن -اکسیر  -20راه میان بر – گرد  -قصد
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